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شرکتها و کارخانجات شهرهای " تامين نيروی انسانی"ندين سال است در کردستان شرکتهای خدماتی تحت عنوان چ

)  تامين نيروی انسانی-شرکت عاشقان ميالد کردستان(اين شرکتهاهستند يکی ازوسعه يافته و صنعتی مشغول به کارت

جهت پرداختن به اين مطلب  ، تهران دارد از چند  نفر کارگر را در شهرهای کرمان۵٠٠است که هم اکنون بيش از 

مشغولند به اين مدل کار ا شرکتها ی زيادی به ايندنيسرتاسردر .الزم است نگاهی به وضعيت کارگران اين شرکتو

 به اوبه او معرفی نموده و مبلغی را ازرا  به آنها مراجعه ميکند وآنها کارجهت مشغول شدن به کاریکه کارگرشيوه 

يا کارگاهی که کارخانه  ،شرکتکارگر نميگيرند بلکه ازنند يا اکثرا اين مبلغ را نيز ازعنوان معرفی کار دريافت ميک

 وميگردد شرکت معرف قطع  باآن رابطه کارگراز بعد  کرده اند دريافت ميکنند واستخدام  آن دربرای کاررا  کارگر

شرکت عاشقان ميالد کردستان اما شيوه کار. که کارگر برای او کار ميکنديا کسی استمحل کارداد کارگرطرف قرار

 شرکت پرداخت ميگردد واز اين رو توسط همينمعرفی حقوق ماهيانه کارگرتفاوت است به اين صورت که بعد ازم

.ه کار ميشودآن مشغول بديگری محلی کاری که درو) شرکت ميالد(وميگردد يکی معرف کارفرما روبربا دوکارگر  

آوردن خرج ر خانواده اشان هستند يا برای درکارگران مراجعه کننده به اين شرکت اکثرا جوانانی هستند که يا نان آو

.ميسازدروبرو با مشکالت فراوانیآنها راکردن فصلی،همين مدت کارميکنند وسال را کارتحصيل شان چند ماهی در   

 مزايایحقوق وازکه تمام موادش به نفع کارفرما و   ميشود بسته  با کارگر چند ماده ای دادی  قرار  ثبت نام هنگامدر

ميکاهد بعد از اتمام قرارداد شناسنامه يا کارت شناسايی شخص به عنوان ضمانت در شرکت نگه داشته ميشود کارگر

نجا نگاهی به چندين ماده ايدر  .يگرددميافت کاغذ ثبت نام در حق قلم وبه عنوانکارکرد کارگرمچنين مبلغ اول روزه

.من مهم و جالب توجه استداد به نظراز قرار    

در محلی که شخص مشغول به کار ميگردد حق هيچگونه اعتراض را ندارد در صورت به وجود آوردن دعوا و : ١

.يا سرقت از محل کار کارگر اخراج و حقوق او پرداخت نخواهد گرديد  

يعنی بعد از گذشت دو ماه حقوق ماه اول داده (شخص تا آخرين تصفيه حساب نزد شرکت ميباشد وق يک ماه حق: ٢

 (ميشود و حقوق ماه دوم نزد شرکت ميماندو ماههای ديگر نيز به اين ترتيب

.حادثه ای در حين کار شرکت ميالد عاشقان کردستان هيچ مسئوليتی بر عهده نخواهد داشتهردر صورت بروز: ٣   

که برای ثبت نام شما نياز به   به آنها گفته شده است  ثرا کارگرن کم سن و سالی که برای ثبت نام مراجعه کرده انداک

داريم و در هنگام مراجعه به بسيج با پيشنهاد همکاری با بسيج با اين وعده که " بسيج حفاظت اطالعات"يک برگه از

اکثرا  شما خواهيم داد مواجه شده اند کهرا برای درآمد و پرمناسبالد عاشقان کردستان سفارش يک کاربه شرکت مي  

.با مخالفت کارگران جوان و اعتراض آنها به شرکت و کارفرمايش مواجه شده اند  

بعد از اتمام اين مراحل کارگر با هزينه خود  به جای که قرار است در آنجا مشغول به کار شود فرستاده ميشود يک 

بعد از .  که هنگام ورود به محل کارش بايد آن را به سرپرست آن کارگاه يا کارخانه تحويل دهدنامه به  اوداده ميشود



قبال گه ای که کارگر را به وظا يفی درمراحل ديگری را بايد طی کند مثال امضا کردن برورود به محل کار، کارگر

.محل کارش و متعهد بودن به قوانين آنجا وا ميدارد  

 نفر  اسکان ١٠ الی ۵دسته های ی به محيط محل کار دارد به صورت  يا چادرهای که اين هم بستگاتاقکارگران در

گمی ميشود که درع کار، تازه کارگر وارد يک سرشرومنی و بهداشتی صفر ميباشد بعد ازداده ميشوند که از لحاظ اي

قيم مستوا ميدارد مثال اشخاصی که به طورکوت را به سدادها با اين شرکتها اوقرارر قابل تحمل است و تعهدات وغي

 هستند که کارگرانی که از دارا را نيز.. .بيمه وچون  مزايای  و بيشتر حقوقشان  ميکنند کارگاه يا کارخانه کار با آن 

 شرکت ميالد به آن کار مشغول شده اند آن مزايا را دارا نيستند و کارگران به خاطر قرار و مداری  که ما بين طرف

 کنند و وجود شرکت ميالد نيز اينجا به آنها کار  با  وانند به طور مستقيمشرکت ميالد و کارگاهها بسته شده است نميت

.را در قبال کارگر ميکاهدنفع کارفرما است چون مسئوليت او  

نيز با گر و دهها کار دست داده اندجان خود را از کار حيندر به سه کارگر  نزديک   تا کنون شرکت  تاسيس اين از

يا خانواده اشان نکرده به آنها هيچگونه کمکیعاشقان کردستان ميالدشده اند که شرکت روبرو اتفاقات جبران ناپذيری

.کارند صورت گرفته است آن مشغول بهرف خود کارگران يا کارگاهی که درطشده است از کمکی هم  اگر است و  

 دريافت حقوق است که حقوقها دير پرداخت ميشود و در صورت مواجهندبا آن   که کارگران ديگری  عمده  مشکلو

پرداخت  با دادن چکهای دراز مدت مربوط به بانکهای سنندج اين کارگران سر دوانده ميشوند و يا به آنها وعده داده 

دج ميشود که در دفتر شرکت در سنندج حقوقتان را به کلی تصفيه خواهيم کرد به طوری که درب اين شرکت در سنن

.هميشه محل تجمع جمعی از اين کارگران برای دريافت حقوقهای عقب مانده اشان ميباشد  

 بنوعی به شيوه مدرن تریکارگران رااستثمارميباشند وخدمت کارفرماکردستان فقط درعاشقان ميالد ثالشرکتهای ام

ر محل کار استثمار ميگرديدند ولی به لطف بوسيله کارفرما و د انجام ميدهند کارگران قبال فقط " برده داری مدرن" 

.اين شرکتها هم از طرف کارفرما و هم از طرف شرکتهای تامين نيروی انسانی استثمار ميشوند  

 گونههرجلوگيری از که برای  گران ميباشند کار به معيشت  يورش راستای  در و شرمانه  بین يک سياست بسياراي

زی و بيکاری ده است در حالت کلی با حمايت قانون و دولت موج اخراج ساجانب کارگران تدوين گردياعتراضی از

افراد فقير را مجبور به مراجعه به وبيکارميرود جوانان، کارگرافراد بيکارچشم کارگران ودرشديدی که دودش بيشتر

ر کسانی که به اين شرکت  و گرانی سر سام آورموجود در ايران اکث امثال چنين شرکتهای ميکند  و  با توجه به تورم

 برابره تمکين دربمجبورهستند وخودشان عاجز روزانه  حداقل خرج  ين تام از که  ه مينمايند افرادی ميباشند مراجع

 نهاد و سازمانی مورد حمايت و چون از طرف هيچکارفرما های مربوطه ميباشند آوردی اين شرکتها ومن در قوانين

 که آنها را حمايت کند  گونه اعتراضی فوری اخراج ميشوند  و متاسفانه دارای تشکلیصورت هرنميگيرند و درقرار

 اسالمی جمهوریانسانی اين شرکتها وبايد جلوی سياست غير .استثماری را مجبورند تحمل نمايندگونه ظلم وهرنيستند

اين مخمصه و ناکام گذاشتان ون رفت ازاجازه نداد اينگونه به معيشت اين کارگران تعرض شود تنها راه بررا گرفت و

.ين توطئه های ضد انسانی ايجاد تشکل مستقل ميباشدا  
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